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Resumo 

Em seu desenvolvimento, a soja pode ser atacada por 

diversos patógenos disseminados por sementes, que 

podem causar perdas na produção. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o potencial de bactérias 

endofíticas no biocontrole de patógenos de sementes de 

soja.  

Introdução  

A soja tem grande importância econômica dentro do 

agronegócio brasileiro, a produtividade da safra 

2019/2020 chegou em 120,3 milhões de toneladas 

(CONAB 2020). Diversas doenças que limitam o 

potencial produtivo da cultura da soja podem ser 

disseminadas via sementes. Assim sendo, faz-se 

necessário o tratamento das sementes, que 

normalmente é realizado com o uso de fungicidas, os 

quais reduzem a presença de fungos nas sementes 

(GOULART, 1998). O uso de agrotóxicos nas lavouras 

têm sido um dos responsáveis pelo aumento na 

contaminação do meio ambiente. Assim sendo, o 

controle biológico, que utiliza antagonistas, capazes de 

interferirem nos processos vitais dos patógenos, 

reduzindo ou erradicando os agentes de doenças de 

plantas, tem ganhado espaço na produção agrícola 

(MICHEREFF, 2005). 

Material e Métodos 

Os isolamentos das bactérias endofíticas foram 

realizados das plantas coletadas em cidades do Paraná. 

Foram obtidos um total de 40 isolados bacterianos, os 

quais foram submetidos a testes de seleção “in vitro” por 

meio de testes de pareamento, para que somente os que 

apresentassem melhor índice de controle fossem 

utilizados “in vivo”. A partir desses testes, três 3 isolados 

bacterianos foram selecionados, sendo esses então 

utilizados para o tratamento das sementes que foram 

inoculadas por 24 horas com os fungos: Cercospora 

kikuchii, Colletotrichum truncatum, Fusarium solani, 

Phomopsis sojae e Sclerotinia sclerotiorum. Foram 

realizados testes de germinação e vigor seguindo as 

regras para análise segundo o livro “Regras para análise 

de sementes” (MAPA 2009), e então comparados os 

resultados dos seguintes tratamentos: isolado BM2, 

isolado BM3, isolado FJ6, Standak Top®, testemunha 

inoculada e a testemunha plena.  

 

Resultados e Discussão 

Na tabela abaixo, é possível analisar os dados de 
germinação (G) e vigor (V) e os seus respectivos 
resultados que foram comparados pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Os tratamentos indicados foram: 
testemunha plena (TP), testemunha inoculada (TI), 
bactérias (B1, B2 e B3) e tratamento químico (TQ).  

 
Ao analisar os dados da tabela acima é possível 
perceber que para os dados de germinação os 
tratamentos dos isolados bacterianos para Cercospora 
kikuchii, Colletotrichum truncatum e Fusarium solani não 
obtiveram resultados estatisticamente diferente da 
testemunha inoculada. Já para Phomopsis sojae o 
isolado B2 e B3 apresentaram resultados 
estatisticamente diferentes da testemunha inoculada. 
Para dados de vigor apenas os isolados B1 e B2 
apresentaram resultados estatisticamente diferentes da 
testemunha inoculada para Fusarium solani e 
Phomopsis sojae, já para os demais, os resultados foram 
equivalentes a testemunha inoculada. Nos testes 
realizados com Sclerotinia sclerotiorum somente o 
tratamento químico apresentou resultado.  

Conclusão  

Conclui-se que alguns dos isolados bacterianos 

avaliados apresentaram potencial promissor no controle 

dos patógenos, porém não foram superiores ao 

tratamento químico.  
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Tabela 1. Testes de germinação (G) e vigor (V). 

T  
Cercospora Colletotrichum Fusarium Phomopsis 

G V G V G V G V 

TP 47 a 21,8 ab 47 a 21,1 a 47 a 20,4 bc 47 a 20,4 a 

TI 43 ab 20,4 b 35 c 20,4 a 37 b 18,6 c 36 d 17 c 

B1 40 b 23,1 ab 38 bc 20,4 a 41 b 21,6 ab 38 cd 20,2 ab 

B2 44 a 23,5 a 40 bc  21,2 a 42 b 21 abc 44abc 20,5 a 

B3 43 ab 22,2 ab 10 d  10 b 39 b 21 abc 45 ab 17,5 bc 

TQ 42 ab 22,8 ab 23 ab 22,7 a 40 b 23,4 a 39bcd 20,7 a 

CV% 4,82% 5,83% 7,30% 11,4% 6,24% 6,13% 6,52% 4,73% 


